[ My Pool by Hugelier ]

Binnen zwemmen
in alle vrijheid
Het is het vaakst gehoorde argument voor een binnenzwembad: onder alle omstandigheden kunnen zwemmen. Deze
realisatie zet dat overtuigend kracht bij. Op het moment dat we het zwembad bezoeken, ligt de sneeuw buiten centimeters dik, maar binnen is het heerlijk vertoeven. De glazen zijwanden zorgen tegelijk voor een groot vrijheidsgevoel.
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en landelijke hoeve in een landelijke omgeving. Dat was de situatie vooraf toen de
bewoners hun huidige woonst op de kop tikten. Om optimaal van die prachtige
omgeving te kunnen genieten, gaven ze de hoeve een flinke opknapbeurt. De lijnen
van het interieur werden uitgepuurd en de nadruk kwam vooral te liggen op het zicht
naar buiten. Het bijgebouw dat ze lieten optrekken, sluit daar logischerwijze helemaal
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bij aan. Toen de bewoners voor het eerst plannen koesterden over dat bijgebouw,
wisten ze al dat het een echte ontspanningsruimte zou worden met onder meer een
binnenzwembad, een sauna en een bar. Voor de concrete invulling ervan klopten ze
bij Hugelier Zwembaden aan. “We hebben alles voor onze rekening genomen”, vertelt Frederik Hugelier. “We beschikken over de juiste mensen en ervaring om ervoor
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te zorgen dat er voor alle aspecten tijdens het proces – het
bouwen van het bijgebouw, de aanleg van het zwembad, de
bevloering … – maar één aanspreekpunt nodig is.”
Het grootste gedeelte van de ruimte wordt duidelijk ingepalmd door het binnenzwembad van 11,50 meter breed en
4,25 meter lang. “Een bouwkundig overloopzwembad”,
verduidelijkt Silvie Hugelier. “Wat de afwerking betreft,
hebben we veel oog voor detail gehad. Zo zijn de spleetroosters van het overloopsysteem zeer fijn en zijn er dankzij
het gebruik van voorfilters geen deksels rond het zwembad
te zien. Een ander opmerkelijk detail is de mozaïekbetegeling: het grootste deel van het zwembad hebben we bekleed met zwarte Bisazza-mozaïek, maar de tredes hebben
we afgewerkt met strookjes in zilverkleurige mozaïek. Dat
zorgt niet alleen voor een speels visueel accent, maar het
maakt de trappen ook duidelijk zichtbaar.” Ook rond het
zwembad valt het oog voor detail op. Dat valt onder meer

“De strookjes in zilverkleurige mozaïek zorgen niet alleen voor een speels
visueel accent, maar ze maken ook de trappen duidelijk zichtbaar”
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“Op zomerse dagen schuif je de ramen helemaal open
en dan voelt het net aan als buiten zwemmen”
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“Terwijl de kinderen zwemmen, kunnen de
volwassenen zich ontspannen aan de bar”

op bij de bevloering: de hele ruimte is gevuld met volle tegels. “Dat hebben we op
voorhand grondig moeten berekenen en uittekenen, maar het is wel een detail dat
een absolute meerwaarde betekent voor het eindresultaat.”
Van het traditionele minpunt van een binnenzwembad als zou dat het vrijheidsgevoel
van de zwemmers beperken, is hier hoegenaamd geen sprake. Beide buitengevels
zijn nagenoeg volledig in glas uitgevoerd. “Op zomerse dagen schuif je de ramen
helemaal open en dan voelt het net aan als buiten zwemmen”, vindt Frederik. “Maar
ook bij slecht of koud weer geniet je van een prachtig uitzicht.” Een uitzicht dat uiteraard alleen maar intact blijft als er geen condens op de ramen ontstaat. Een goed
binnenklimaat is daarvoor doorslaggevend. “We hebben de ventilatie grondig bestudeerd, zodat je altijd het gevoel hebt van op een zomerse dag buiten te zwemmen,
ook putje winter. Een geautomatiseerd systeem zorgt bovendien voor de ontvochti-

ging en de verwarming van de ruimte, zodat het er altijd optimaal vertoeven is. Ook
in het water zelf is het heerlijk, want dankzij ons eigen geautomatiseerde My Poolsysteem blijft de waterkwaliteit altijd optimaal.” De grote glaspartijen langs weerszijden zorgen tevens voor een grote lichtinval. Op zonnige dagen krijgt het zwart-witte
kader zo plots een intens kleurenspel.
Het bijgebouw heeft nog meer te bieden dan het zwembad alleen. Het is een echte
multifunctionele ontspanningsruimte geworden. “We hebben onder meer een relaxruimte voorzien, ondergebracht op een mezzanine”, zegt Frederik. “Onder die mezzanine bevinden zich een sauna en een doucheruimte. Aansluitend hierop hebben we
ook nog een barruimte ingericht, waarin de houten structuur voor wat extra warmte
zorgt. Terwijl de kinderen zwemmen, kunnen de volwassenen zich ontspannen aan
de bar. Het is hier dus puur genieten voor jong en oud.”
❚
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